Zápis č. 7 /2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Mezná, konaného
dne 19.9.2015 od 19.00 v kanceláři OÚ

Přítomni: Švarc Lukáš, Mgr. Romana Chvojková, Vladimír Bouška, Ing. Václav Pražma, Ing.
Miloslav Chvojka, Jiří Havelda
Omluveni: Lukáš Štefan
Hosté: Věra Hájíčková, Ing.Jan Kocmich, Vlastislav Štefan, Božena Chalupová, Vlasta
Nýdlová
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zápis provede: Mgr.Romana Chvojková
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Švarc, Ing. Miloslav Chvojka
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení usnesení z minulého zasedání
5. Pověření funkce 1. místostarosty na statutární osobu obce /ČNB/
6. PC vybavení OÚ a Obecní knihovny-současná situace, návrh řešení
7. Rekonstrukce schodiště v budově OÚ
8. Oprava a rekonstrukce vrat a branky ve dvoře OÚ
9. Žádost o zprůjezdnění cesty /pan a paní Krčmovi/
10. Projednání odstranění černé stavby č.1 na obecním pozemku p.č. 490/1 a č.2 na obecním
pozemku p.č. 490/1 p.č.662, a pozemku p.č.421/3
11.Žádost o prodej obecních pozemků /RNDr. Chocholová/
12. Zpráva kontrolního výboru
13. Doplnění složení kontrolního výboru
14.Hospůdka ve škole
15. Různé /kultura drakiáda
16.Diskuze, závěr

7.1. 1.Místostarosta přivítal přítomné zastupitele, hosty a zahájil zasedání .
7.2. 1.Místostarosta přečetl program zasedání. Zastupitelstvo schvaluje.
7.3. Místostarosta jmenoval zapisovatelku Mgr.Romanu Chvojkovou a ověřovatele Ing.
Miloslava Chvojku a Lukáše Švarce. Zastupitelstvo schvaluje.
7.4. 2.místostarosta přečetl usnesení z minulého zasedání. Zastupitelstvo schválilo.

7.5. 1.místostarosta požádal zastupitelstvo o pověření jeho funkce na statutární osobu obce,
kvůli nakládání s účtem v ČNB. Zastupitelstvo schválilo.
7.6. Vladimír Bouška informoval o předkolapsovém stavu počítače pro účetní, navrhnul proto
pořídit nový do 15.000,- Kč. a ten starý repasovat a přesunout do Obecní knihovny, kde už
také počítač dosluhuje. Zastupitelstvo schválilo.
7.7. Vladimír Bouška navrhuje rekonstrukci schodiště svépomoci, obec zakoupí materiál cca
10.000,- a s pomocí brigádníků, jejichž odměna nepřesáhne za práci na schodišti 5.000,-Kč,
zhotoví nové schodiště. Zastupitelstvo schválilo.
7.8 Zastupitelstvo schválilo opravu vrat a branky ve dvoře OÚ v ceně do 5.000,- Kč
7.9. Vladimír Bouška přečetl žádost manželů Krčmových o zprůjezdnění cesty kolem jejich
zahrady. Tato cesta byla již před konáním zastupitelstva zprůjezdněna.
7.10. Vladimír Bouška oznámil záměr obce odstranit černou stavbu č.1 na obecním pozemku
p.č. 490/1 a č.2 na obecním pozemku p.č. 490/1 p.č.662, a pozemku p.č.421/3. Zastupitelstvo
schválilo.
7.11. Vladimír Bouška přečetl dopis od RNDr. Chocholové, kde žádá odkup obecních
pozemků, na kterých si její rodiče zřídili zahradu. RNDr. Chocholová se odvolává na příslib
odprodeje těchto pozemků z Obecního úřadu Mezná z roku 2008, což tehdejší starosta
Vlastislav Štefan nepotvrdil. Naopak upozornil, že pokud pozemek užívali, neplatili daň z
nemovitosti.. Miloslav Chvojka upozorňuje, že podle mapy je to obecní a napsat na papír je
možné cokoliv.Zastupitelé se i vzhledem k potřebnosti pozemků pro projekt
protipovodňového opatření rozhodli, že pozemky obec prodávat nebude.
7.12. Lukáš Švarc čte zprávu kontrolního výboru. Zastupitelstvo schvaluje.

7.13.Vladimír Bouška se přítomných dotazuje, zda by někdo chtěl být členek kontrolního
výboru. Nikdo se nepřihlásí a tak požádá Ing. Miloslava Chvojku, který souhlasí.
Zastupitelstvo schvaluje
7.14 1.místostarosta oznamuje, že Hospůdka ve škole bude od října bez nájemce a navrhuje
zřídit klubovnu. Ing. Miloslav Chvojka upozorňuje, že není možné vybírat peníze, chodí
kontroly a hrozí pokuta. Zastupitelstvo se dohodlo na tom, že by se měly učinit kroky
k nalezení nového nájemce. Vyvěsit záměr na úřední desku, inzerát do Hlásky apod.
Zastupitelstvo schválilo.

7.15. Vladimír Bouška oznamuje, že se bude 26-27.9 konat drakiáda. Náklady na kulturní
akci jsou odhadnuty do 1.500 kč. Zastupitelstvo schvaluje.
7.16. Ing Václav Pražma upozorňuje na svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který
se bude konat 4.10. 2015. Vlastislav Štefan upozorňuje na padající střechu na autobusové
zastávce. Vladimír Bouška žádné závady neshledal. Dále upozorňuje na padající sloupek u
cesty ke Dvoru. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Vladimír Bouška končí zasedání.

Vyhotovila: Mgr. Romana Chvojková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Chvojka, Lukáš Švarc

